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Papeže Benedikta XVI. ohromil nový způsob propojení světa 
přes iPad. Prostě si to užívá, říká pracovník úřadu pro sociální 

komunikaci. Pomocí nových technologií chce církev
šířit křesťanství, pomáhat věřícím 

i ulehčovat interní komunikaci vatikánským úřadům.



Internetová stránka nemá být 
považována za doplněk pastorace,

ale musí být integrální součástí 
pastorační strategie

- vyjadřuje společenství jednoty farního 
společenství entuziasmus a oslovuje jiné

- podpora rodinných hodnot, péče o kulturu 
slova a budování jednoty



RaVat

• Církev dnes nemůže existovat bez využívání 
sociálních sítí. Kdyby je nedocenila, propadla 
by hříchu opomenutí.

• Logika popularity nemusí vylučovat logiku 
misie. Chceme být populární, chceme být 
celebrity, ale nejdůležitější je správná 
argumentace.



RaVat

• Preferovaným způsobem sledování je 
sledování, ne četba.

• Mládeži dnes chybí autority, proto je hledá na 
internetu.

• Na mládeži se projevuje krize rodiny a 
morálních hodnot, pokles zájmu o vědu, 
pornografie a závislost na aplikacích.



RaVat

• Neexistuje internetové duchovní vedení 
(pastorace), protože nemáme virtuální farnosti 
ani svátosti. Můžeme pouze mluvit o působení 
na lidi prostřednictvím internetu.

• Nic nenahradí bezprostřední osobní kontakt.



Na co si tedy musí dát farnost pozor, 
aby její web skutečně plnil svou 

funkci?
• Nedělat je jen proto, že to dělají ostatní
• - snoubenci se s předstihem dozví jak bude 

probíhat konkrétní příprava
• Finance od lidí se vztahem k regionu,ale 

nepraktikujících
• Zájemci o křest a vzdělávání (kontakty)
• Zapojení různých skupin i jednotlivců do 

chodu farnosti



Co je třeba

• Minimálně dva lidé (technika, obsah) o které 
se místní farář zajímá

• Propojení (spojení) farností



Obsah na míru

• není dobré vycházet z toho, co je na internetu 
možné, ale zda je to opravdu potřeba. 

• je dobré mít na paměti návštěvníky stránek a 
nezahltit je spoustou zbytečných věcí.

====  ohlášky



Facebook, Twitter

• Odkazy na články
• Pozvánky

• Rychlejší integrace do farnosti
• Sbor
• Ministranti
• Svátosti
• bohoslužby



Hledající lidé si kladou otázky

• Farnost je pro ně brána k církvi
• „Čemu ti lidé, které znám, vlastně věří?“ 
• „Co v tom kostele dělají?“
• == kromě dalších aktivit

• Základní informace o víře
• Odkazy na další samostudium
• Pozvánka na akce pro hledající (kurzy Alfa…)



Začínat pozvolna

• Lépe je stránky nemít, než je mít zastaralé
– Kontakty
– Rozpis bohoslužeb a aktivit
– Postupně – elektronické ohlášky, ale POZOR, 

nezveřejňovat úplně všechno (příjem ze sbírek, 
apod.). Pak další stránky či rubriky.



Užitečné odkazy:

• farnost.cz - webhosting křesťanských stránek za dobrovolný 
příspěvek na provoz serveru 

• webnode.cz - jednoduchý nástroj pro online tvorbu webových 
stránek pro které nejsou potřeba žádné technické znalosti 

• cs.wordpress.org/ - české stránky redakčního systému Wordpress
• www.drupal.cz/ - české stránky věnované redakčnímu systému 

Drupal
• www.joomlaportal.cz/ - české stránky věnované redakčnímu 

systému joomla
• http://www.templatesdock.com/ - šablony zdarma 
• http://www.jakpsatweb.cz/ - pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o 

tom jak se tvoří weby (především v HTML a CSS) s aktivním fórem, 
kde vám ostatní rádi poradí



Pro inspiraci:

• http://chocen.farnost.cz/
• http://www.farnostcheb.cz/index.php?option

=com_content&task=view&id=383&Itemid=99
9 (ve článku zmiňovaná zkušenost p. Hrušky s 
tvorbou farního webu přes redakční systém 
Joomla

• http://www.centrumbarrandov.cz/



PP František

• . Digitální prostředí není nějakým paralelním nebo čistě 
virtuálním světem, ale pro mnoho lidí, zvláště mladých, 
je součástí jejich každodenního života.

• Schopnost používat nové výrazové prostředky se 
vyžaduje nejen proto, abychom drželi krok s dobou, ale 
právě proto, aby nekonečné bohatství evangelia mohlo 
nacházet nové výrazové formy, které jsou schopné 
zasáhnout mysl a srdce všech. V digitálním prostředí je 
psané slovo často doprovázeno obrazy a zvuky. Tak jako 
Ježíšova podobenství, každé účinné sdělení vyžaduje 
zapojení představivosti a citovosti u všech, které 
chceme pozvat k setkání s tajemstvím Boží lásky. 



Typy sociálních sítí
• sociální sítě pro komunikaci, mezi ně patří: VK, Facebook a další. 

Tento druh jednoho z prvních navržených osobních mini webů se 
později stal známým jako profil; 

• sociální sítě pro sdílení multimediálního obsahu. Tento druh dává 
dostatek příležitostí pro sdílení videa a fotografií. Patří mezi ně 
Instagram, YouTube; 

• sociální sítě pro kolektivní vyjednávání. Základem tohoto typu je 
možnostvýměny znalostí. Mezi ně patří Quora nebo Reddit; 

• sociální sítě pro záznam autorských dopisů. K tomuto typu patří 
služby pro blogování, kde uživatelé vytvářejí a publikují mediální 
obsah, text, např. Blogger, Twitter; 

• sociální bookmarking stránky-služby, kde uživatel sbírá svůj 
uživatelský obsah do své osobní knihovny a může se přihlásit k 
ostatním členům služby, např. Pinterest, Flipboard; 

• sociální sítě podle zájmu. Tento typ umožňuje komunikaci podobně 
smýšlejícím lidem a lidem s podobnými zájmy, např. Goodreads, 
Friendster. 



Facebook
• Facebook je nejpopulárnější sociální síť na světě. Začal pracovat 4. 2. 2004 jako síť pro 

studenty některých amerických univerzit. Zakladatel a vedoucí sociální sítě je Mark
Zuckerberg. 

• Uživatelé Facebooku mají možnost vytvářet profily s fotografiemi, přidávat seznamy zájmů, 
kontaktní údaje a další osobní informace a také se můžou připojovat k různým skupinám 
uživatelů a získávat nové kontakty. Uživatelé mohou komunikovat s přáteli a ostatními 
uživateli prostřednictvím soukromých nebo veřejných zpráv a chatu. Mohou také vytvářet a 
připojovat zájmové skupiny a „preferenční stránky“ (аž do 19. dubna 2010 nazvané 
„fanouškovské stránky“). Některé z těchto stránek slouží jako podpůrný prostředek reklamy. 

• Pro větší bezpečnost nabízí Facebook svým uživatelům možnost vybrat si vlastní nastavení 
ochrany osobních údajů a ty, kteří mohou vidět části jejich profilu. Přístup na webové stránky 
je zdarma, zisky pocházejí z reklamy. Podmínkou je, že profil uživatele Facebooku a obrázek 
pro profil (pokud existují) budou zveřejněny. Nastavení ochrany osobních údajů umožňuje 
uživatelům určit, kdo může vidět informace, které sdílejí, a kdo je může najít při vyhledávání. 
Uživatelé mohou zabránit určité kategorii kamarádů zobrazovat aktualizace některých 
činností včetně změn profilu, příspěvků na „zeď" a nových přátel. Facebook je k dispozici 
zhruba v 80 jazycích. Facebook je k dispozici na PC, telefonu (speciální mobilní aplikace), 
tabletu (speciální aplikace). 

• Facebook byl kritizován pro řadu trestných činů: porušení práv duševního vlastnictví, 
zveřejňování osobních údajů, bezpečnost dětí a tak dále. 



Instagram. 
• Instagram je sociální síť pro sdílení fotografií. Umožňuje uživatelům dělat 

fotografie, používat pro ně filtry a šířit je prostřednictvím své služby a 
celou řadou dalších sociálních sítí. Instagram tvoří obrázky v čtvercového 
tvaru, jako jsou například digitální fotoaparáty Kodak Instamatic a 
Polaroid. Většina mobilních editorů fotografií používá poměr stran 3:2. 
Aplikace je určena pro iPhone, iPad a iPod na IOS 4.0 a výše a smartphony
s Androidem 4,2,2 a především s podporou rozhraní OpenGL ES 2, ale k 
dispozici je i pro smartphony se systémem Windows Phone 8 (8,1 ). Šíří se 
prostřednictvím App Store, Google Play, Windows Marketplace resp. 

• Na vývoji Instagramu pracovali Kevin Systrom a Mike Krieger, oba ze San 
Franciska. Aplikace se objevila v App Store společnosti Apple 6. října v roce 
2010. Brzy po vydání aplikace se k týmu připojil Josh Riedel jako manažer 
komunity. V listopadu 2010 se připojil k týmu jako inženýr Shayne Sweeney
a v srpnu 2011 - Jessica Zollman jako evangelista (PR) společností. 

• V lednu 2011byly navíc přidány hashtagy, aby bylo snadnější najít lidi a 
fotografie. V dubnu 2012 byla vydána verze pro platformu Android, kterou 
bylo staženo již více než miliónkrát během dne (24 hodiny). V dubnu 2012 
společnost Facebook koupila sociální síť Instagram za 300 milionů dolarů a 
23 milionů akcií. Instagram měl v roce 2016 měsíčně 600 milionů aktivních 
uživatelů. 



VK 
• VK (nebo Vkontekte) je ruská sociální síť, druhá největší sociální síť v Evropě po Facebooku. 

Nejpopulárnější je v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, na Ukrajině a v Uzbekistánu. Na Ukrajině 
tato sociální síť získala více než 12 milionů aktivních uživatelů k červnu 2015. 

• VK založil Pavel Durov 10. října v roce 2006. Vk lze nazvat jakousi ruskou verzí Facebooku. 
Webová stránka původně vystupovala jako sociální síť pro studenty a absolventy elitních 
ruských vysokých škol, později jako univerzální komunikační prostředek pro všechny sociální 
skupiny a věkové kategorie. VK nabízí svým uživatelům výměnu zpráv, přidávání a prohlížení 
fotografií, poslouchání hudby, sledování videa a filmů zdarma. Je také možné se připojit k 
zájmovým skupinám nebo uspořádat různé akce. Průměrná denní návštěvnost byla v roce 
2015 – 64.525.950 návštěvníků. Uživatelé nemohou vidět, kdo navštívil stránku jejich profilu. 

• VK má vlastní platební systém – hlasy, které je možné zakoupit za skutečné peníze. Později 
bylo na webových stránkách umožněné umístění reklamy za skutečné peníze a prodávání 
zboží. 

• Sociální síť „Vk" se stala vhodným místem pro ukládání audio a video nahrávek, kde jsou nyní 
uchovávány miliony audio – a videozáznamů, filmů atd. Uživatelé této sítě mají k tomu 
přístup zdarma. 

• Některé firmy v Rusku a Ukrajině blokují svým zaměstnancům přístup na VK z pracovišť. 
Omezení přístupu bylo zavedeno také v mnoha školách kvůli umístění a distribuci pornografie 
na webových stránkách. 



Twitter
• Twitter je on-line zpravodajství a služba sociálních sítí, kam uživatelé píší a pracují se zprávami 

- tweety. Tweet znamená textový příspěvek dlouhý maximálně 140 znaků, který se zobrazuje 
na uživatelově profilové stránce a na stránce uživatele, který ho sleduje. 

• Twitter byl vytvořen Jack Dorseyem v roce 2006. Majitel společnosti Twitter je Twitter Inc., se 
sídlem v San Francisku (Kalifornie). Twitter se stal mezinárodně identifikovatelným podle 
svého loga - obrázku ptáka. 

• Jako sociální síť se Twitter točí kolem principu následovníků. Pokud uživatel rozhodne 
sledovat jineho uživatela Twitter, tak tweety sledovaného uživatele se objeví v obráceném 
chronologickém pořadí. Pokud uživatel bude sledovát 20 lidí tak uvidíte mix tweetů
posouváním stránky dolů: nové zajímavé odkazy, hudební doporučení, dokonce úvahy o 
budoucnosti vzdělávání. Uživatelé mohou seskupit příspěvky podle obsahu nebo druhu 
použitím hashtags - slova nebo fráze předponou se znakem "#". Podobně označení "@" 
následované uživatelským jménem se používá pro zmínku nebo odpovídání jiný uživatelum. 
Pro širení zprávy od jiného uživatele Twitteru stačí kliknout na tlačítko "retweet" (sdílet) u 
vybrane zprávyUživatelé nemohou vidět, kdo navštívil stránku jejich profilu. 

• Twitter má mobilní aplikace pro iPhone, iPad, Android, Windows 10, Windows Phone. K 
dispozici je také verze stránek pro mobilní zařízení, SMS a MMS služby. Twitter má 313 
milionů aktivních uživatelů (červen 2016). 



Badoo
• Badoo je seznamovací sociální síť, kterou založil ruský podnikatel 

Andrej Andreev a jejíž provoz byl zahájen v Londýně v listopadu 
2006. Webová stránka působí ve 180 zemích a je nejpopulárnější v 
Latinské Americe, Španělsku, Itálii a Francii. 

• Badoo je freemium služba, kde jsou zdarma všechny základní služby, 
ale uživatelé mají možnost platit za prémiové vlastnosti. Jakmile se 
uživatelé zaregistrují, mohou chatovat, odesílat fotografie a videa. 
Uživatelé mohou vidět a kontaktovat lidi, kteří žijí v jejich okolí 
pomocí funkce „Lidé v okolí" nebo v jiném městě nebo části světa 
pomocí funkce „Hledání Dalším bez rysem je "setkání" hra, kde 
uživatelé kliknou "ano" nebo "ne" na fotografiích jiných uživatelů, a 
pokud existuje shoda tak oba uživatelé budou upozorněni. Za 
poplatek mohou uživatelé používat funkci „objevit se", která 
umožňuje uživatelům zaplatit a dát svůj profil na místo s větší 
viditelnost po omezenou dobu. Uživatelé mohou vidět, kdo navštívil 
stránku jejich profilu. 



LinkedIn
• LinkedIn je obchodně a pracovně orientovaná sociální síť, která funguje 

prostřednictvím internetových stránek. Sít' byla založena 28. prosince v 
roce 2002 a zahájila provoz dne 5. května 2003. Je používána především 
pro profesionální spolupráci, včetně zaměstnavatelů informujících o 
volných pracovních místech a uchazečů s uveřejněnými životopisy. 
Společnost byla založena Reidem Hoffmanem. 

• V roce 2015 pocházela většina příjmů z prodeje stránky personalistům a 
obchodním profesionálům pro přístup k informacím o svých uživatelích. V 
září 2016 měl LinkedIn více než 467 milionů účtů, z nichž je aktivních více 
než 106 milionů. LinkedIn umožňuje uživatelům (pracovníkům a 
zaměstnavatelům) přístup k vytvoření profilů a „propojení" v on-line 
sociální síti, které mohou představovat v reálném světě profesionální 
vztahy. Uživatelé mohou pozvat někoho (bez ohledu na to, zda jde o 
uživatele webu) o spojení. Dále existuje „gated-access přístup" (kde 
kontakt s jakýmkoli odborníkem vyžaduje buď stávající vztah, nebo nový) 
určený k vybudování důvěry mezi uživateli této služby. Uživatelé mohou 
vidět, kdo navštívil stránku jejich profilu. 



Ask.fm

• Ask.fm - Síť pro otázky a odpovědi zahájila činnost v 
červnu 2010. Web byl založen v Lotyšsku. Po registraci 
uživatel vyplní formulář a může se začít svým vlastním 
jménem nebo anonymně ptát a odpovídat na otázky 
jiných uživatelů. Ask.fm je integrována s dalšími 
sociálními sítěmi, jako jsou Facebook, Twitter, Tumblr a 
VKontakte, což ovlivnilo rozšíření této sítě. 

• Hlavním rysem této sociální sítě je možnost anonymně 
klást otázky jakéhokoli obsahu. Obsah stránek není 
předmětem žádné cenzury. Právě tato funkce 
představuje skandální část této stránky, která je 
zároveň pro uživatele důvodem k jejímu používání. 



Google+ 
• Google+ (také Google Plus nebo zkr. G+) je mnohojazyčná sociální síť 
• a identifikační služba, která je vlastněna a provozována společností Google Inc. 

Sociální síť má asi 359 milionů aktivních uživatelů a celkem asi 500 milionů 
registrovaných uživatelů. 

• Pokusy o vstup na trh sociálních sítí učinil Google už dávno. V roce 2003 se 
společnost pokusila koupit jednu z nejstarších sociálních sítí Friendster, ale vedení 
odmítlo nabídku. Google se tak rozhodl připravit svou vlastní verzi sociální sítě. 
Výsledkem byl projekt Orkut, který byl zahájen v lednu 2004 a získal velkou 
popularitu. V roce 2007 Google spustil projekt Google profily, který umožňuje 
návštěvníkům psát své osobní údaje. V zájmu posílení pozic v oblasti 
microbloggingu Google se pokusil koupit populární službu Twitter, ale k dohodě 
nedošlo. 28. června 2011 korporace oznámila spuštění sociální sítě Google+. 

• Méně, než za měsíc bylo na sociální síti Google+ zaregistrováno více než 25 milionů 
uživatelů. Pro srovnání – Facebook a Twitter dosáhl tohoto výsledku asi až po třech 
letech. 

• Namísto jediného seznamu „přátelé", známého uživatelům ostatních sociálních 
sítí, Google+ nabízí distribuovat kontakty do „Kruhů": příbuzní, kolegové atd. Počet 
„Kruhů" může být libovolný. 



YouTube

• YouTube je populární internetový server, který 
poskytuje služby pro umístění videí. YouTube byl 
založen 14. února 2005 a představuje jednu ze tří 
nejnavštěvovanějších internetových stránek. Uživatelé 
mohou přidávat, procházet a komentovat videa. 

• Vzhledem k jednoduchosti a snadnému použití se 
YouTube stal jedním z nejoblíbenějších míst pro 
distribuce videa. Součástí služby jsou profesionální 
videoklipy a amatérská videa, včetně videoblogů. 

• V říjnu 2006 byl videoservis získán Googlem Inc. za 1,65 
miliardy amerických dolarů. K 17. březnu 2008 bylo na 
YouTube bylo umístěno 78 milionů videí. 



Nebezpečí

• v posledních pěti letech zvýšila míra rozvodovosti 
vzhledem k tomu, že jeden z manželů tráví hodně času 
na sociálních sítích 

• jeden ze sedmi Britů uvažuje o rozvodu, protože jeho 
partner strávil spoustu času na sociálních sítích 

• jeden ze sedmi Britů uvažuje o rozvodu, protože jeho 
partner strávil spoustu času na sociálních sítích 

• Každý pátý respondent se hádal přes sociální sítě se 
svou druhou polovičkou. 

• Téměř 25 % párů se alespoň jednou týdně ze stejného 
důvodu přelo se svým partnerem. 



Negativní účinky vlivu sociálních sítí: 

• Absence životního cíle. Virtuální aktivity, které se konají v 
sociálních sítích, můžou velmi snadno absorbovat uživatele. 
Někteří mohou zcela zapomenout na své cíle v reálném 
životě. Místo toho, aby usilovali o uskutečnění svých snů, 
cílů a plánů, aby získávali životní zkušeností, snaží se mnoho 
mladých lidí získat přátele, slávu a uspokojení na internetu. 

• Riziko deprese. Mnohé studie ukazují, že většina lidí, kteří 
používají sociální sítě častěji, je vystavena negativním 
emocím. V některých případech se objevují duševní 
poruchy, deprese. Pokud je pozorováno zhoršení duševního 
stavu, je s největší pravděpodobností čas k relaxaci a 
odpočinku zejména od neustálé komunikace na sociálních 
sítích. 



Negativní účinky vlivu sociálních sítí: 

• Pravděpodobnost rozchodu. Je to jednoduché 
žárlit a sledovat svého partnera na sociálních 
sítích. Člověk, který tráví hodně času na sociálních 
sítích, se mnohem méně věnuje pěstování vztahu 
se svým partnerem, což vede k destrukci vztahů. 

• Sociální sítě a umění. Trvalá přítomnost na 
sociálních sítích může vést k porušení nebo 
ukončení tvůrčího procesu. Aktivní využití 
sociálních sítí může nepříznivě ovlivnit mozek. 



Negativní účinky vlivu sociálních sítí: 

• Vulgární výrazy na sociálních sítích. Mnoho uživatelů 
sociálních sítí volí příliš uvolněnou komunikaci a mnohdy 
vyřkne, co by v reálném životě těžko vyslovil. Pokud někteří 
uživatelé nepoužívají neformální slovní zásobu a obecně 
nemluví hrubě, stejně přijdou do kontaktu s tímto druhem 
výrazů. 

• Snížené sebevědomí. Mnoho uživatelů sociálních sítí se 
může porovnávat s ostatními, což vede k tomu, že se cítí 
nešťastní. Jinak si nikdo nemyslí, že informace zveřejněné 
uživatelem na sociální síti by mohly být radikálně odlišné od 
toho, co se děje v reálném životě. Uživatelům se může zdát, že 
znají své přátele na síti velmi dobře. Uživatel může 
předpokládat, že jeho přátelé jsou úspěšnější a lepší než on. 
Tím se člověku snižuje sebevědomí. 



Negativní účinky vlivu sociálních sítí: 

• Insomnie (nespavost). 
• Ochrana osobních údajů. Všechny sociální sítě 

uchovávají osobní údaje každého uživatele. 
Uživatelé si nemohou nikdy být jisti, že jejich 
osobní údaje nebudou použity. 



Hlavními uživateli sociálních sítí 
je mládež

• Podle statistik Plugin Group 89 % lidí ve věku 
18-32 let využívá sociální sítě. 



Závislost na internetu 

• duševní porucha, obsesivní touha po on-line 
prožívání a bolestivá neschopnost včas se od něj 
odpojit. Tento jev může vést ke stavu, ve kterém 
se osoba zaměřuje na virtuální, nikoliv na reálný 
svět. Osoba v tomto stavu může ignorovat 
potřebu potravin, WC, spánku, živé komunikace, 
fyzickou aktivitu a další. Od roku 2008 lékaři 
zkoumají internetovou závislost v souvislosti s 
duševní nemocí.38 Diagnostická kritéria 
onemocnění byla vyvinuta zaměstnanci Pekingské 
ústřední vojenské nemocnice na vzorku 1300 
problémových uživatelů internetu. 



závislost na internetu (netholizmus), 

• sociálních sítích a počítačových hrách je touha 
po jiné identitě, virtuálním prožitku úspěchu, 
únik od reality. 

• Běžné rekreační a informační užívání internetu 
přerůstá v internetové otroctví“



Diagnostika
• Podle nových diagnostických směrů je internetová závislost rozpoznána na osobě, která je na síti nejméně 

šest hodin denně a u níž byl pozorován alespoň jeden z příznaků závislosti během posledních tří měsíců:

•  neodolatelná touha se dostat on-line; 
•  neschopnost kontrolovat čas strávený on-line; 
•  duševní či fyzické vyčerpání; 
•  narušený spánek nebo koncentrace; 
•  podrážděnost, deprese, nervozita, obtíže při 

komunikaci s lidmi ve skutečném životě; 
•  jiné zájmy než PC, sociální sítě a podobně nejsou. 



Základních pět typů 
závislosti na internetu

• Závislost na virtuálním seznamování-mnoho online 
datování a nadměrný počet přátel na sociálních sítích; 

•  Kybersexualní závislost (závislost na kybersexu) -
neodolatelná přitažlivost k návštěvě porno stránek a časté 
pocit nutnosti zapojit se do kybersexu. 

•  Obsesivní potřeba internetového připojení-nakupování 
on-line, on-line kasino, online hazardní hry. 

•  Informační přetížení - (kompulzivní web-surfování) -
neomezené cestování na webu, vyhledávání informací o 
databázích a vyhledávacích stránkách. 

•  Závislost na počítačí-kompulzivní hraní počítačových her. 



Online disinhibition effect

• - je efekt oslabení psychologické bariéry, která 
omezuje výstup skrytých pocitů a potřeb nutící 
lidi chovat se online tak, jak by se nikdy 
nechovali v reálném životě. Tento „efekt 
uvolnění” závisí na mnoha faktorech, včetně 
na disociativní anonymitě, neviditelnosti, 
asynchronnosti, solipsistic introjekci, 
disociativní představivosti, minimalizace moci 
a taky osobních kvalitách uživatele










